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Hier vind je de instructies en tips voor het veilig gebruik van 
de ballonpilaar accessoire set. 

Begin op tijd met het decoreren van het feest zodat je niet 
hoeft te haasten. Met behulp van onze duidelijke 
gebruiksaanwijzing is alles makkelijk in elkaar gezet en ben 
je snel klaar.

Algemene tips en informatie

Voorbereiding

Bespaar nog meer tijd & moeite met onze elektrische 
ballonnenpomp. Deze hoogwaardige ballonnenpomp is 
gemaakt om honderden ballonnen snel op te blazen zodat 
je feestje binnen een korte tijd prachtig wordt versierd. 

Fissaly    Elektrische ballonnenpomp

Bijna alles uit deze accessoire set is herbruikbaar. De pilaar 
standaard kan je hergebruiken voor je volgende feest. 
Hiermee bespaar je geld en draag je bij aan een beter 
milieu.

Herbruikbaar

Krijg 10% korting met de kortingscode:
BALLOONPUMP10 op fissaly.com
Ook verkrijgbaar op bol.com, amazon.com en blokker.com.
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Onderdelen voor de ballonpillaar

Ballonaccessoires

Overige accessoires

Ballonpilaar
Inhoud

PVC BASIS (26cm) PVC PIJP

BLOEMVORM CLIPS

BALLONKNOPER LIJMPUNTJES

WATERVULBAAR GEWICHT

PVC KOPPELSTUK

BALLONCLIPS

2x

2x

1x 1x

2x 10x

10x

30x
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Vul de waterbasis en sluit deze goed af

Resultaat

Ballonpilaar instructies
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Klik de onderdelen in elkaar



Bevestig de grote 
ballonnen

Bevestig de kleine 
ballonnen

Resultaat

Bevestig de grote 
ballonnen

Bevestig de kleine 
ballonnen

Resultaat

Bevestig opgeblazen ballonnen aan de ballonclip.
Ballonclip

Bevestig opgeblazen ballonnen aan de bloemvorm clip.
Bloemvorm clip
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Met de lijmpuntjes verzeker je stevigheid tussen de 
ballonnenclips op de pilaar. Daarnaast kan je lijmpuntjes 
gebruiken om de laaste bloemclip te bevestigen. 

Bevestiging ballonnen aan de pilaar

ResultaatInstructies
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Tips

Opgeblazen (80-90%)Niet-opgeblazen

Kleur is donkerder Correct kleur en vorm

Maximum (100%)

Wist je dit al over ballonnen?
Een niet-opgeblazen ballon zal donkerder van kleur lijken. 
Blaas ballonnen nooit tot 100% op. Ze zullen vervormen of 
exploderen. Een ballon die niet goed is opgeblazen zal 
minder lang meegaan dan de bedoeling is.

3 tips voor de mooiste pillaren
Varieer in kleur en formaat van de ballonnen om een 
bijzondere pillaar te creëren.

Na het maken van je ballonnen pilaar met de pilaar 
standaard kan je de pillaar nog voller laten lijken door 
de lijmpuntjes te gebruiken. Vul de gaten op door extra 
ballonnen toe te voegen.

Zelfde maat en kleur ballonnen Creatief met maat en kleur
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Gebruik geen helium voor de ballonnen in een ballonnen 
pillaar. Dit is onnodig en de ballonnen zullen krimpen. De 
pillaar zal zijn prachtige vorm en ontwerp verliezen. Wij 
raden aan om niet eerder dan een dag voor je feest te 
starten met de voorbereidingen.

Hoe gebruik je lijmpuntjes
De lijmpuntjes laten geen residu achter en zijn makkelijk 
te verwijderen. Plak geen lijmpuntjes op gevoelig stuc- 
of schilderwerk. Plak geen lijmpuntjes precies op het 
middelpunt van de ballon. De ballon kan dan waarschijnlijk 
sneller ontplo�en.

Herbruikbare bewaarverpakking

Lijmpunt precies op het middelpunt Lijmpunt dicht bij het middelpunt

Hergebruik de ballon pillaar 
standaard door hem netjes uit 
elkaar te halen en terug in de 
doos te doen.
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Dit wil je weten over confetti ballonnen
Je kan de ballon statisch maken door een doek, trui of je 
haar ertegenaan te wrijven. 

Gebruik altijd een (elektrische) ballonnenpomp om confetti 
ballonnen op te blazen om condensatie in de ballon te 
voorkomen.

Opblazen met de mond

Ballon is niet transparant door 
condensatie

Heldere ballon met droge confetti

Opblazen met ballonnenpomp

Niet-statisch
De confetti blijft liggen De confetti verspreid 

zichzelf door de ballon

Statisch

Hoe werkt de ballonknoper
Gebruik de ballonknoper als je veel ballonnen gaat knopen. 
Dit scheelt veel pijn aan je handen.
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